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”Oi, muistatko vielä sen virren”: Hengelliset laulut elettynä ja muistettuna uskontona  

Helena Kupari  

Teoksessa Eletty uskonto: arjen uskonnollisuudesta ja sen tutkimuksesta, toimittanut Elina Vuola, 

72–94. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2020. 

 

Presidentti Mauno Koiviston (1923–2017) kuoleman jälkeen toukokuussa 2017 mediassa 

muisteltiin hänen persoonaansa ja elämäntyötään. Puolustusvoimien entinen komentaja, amiraali 

Juhani Kaskeala (s. 1946) antoi Helsingin Sanomille haastattelun, jossa hän kertoi ajastaan 

presidentin adjutanttina. Maakuntiin suuntautuneilla matkoilla presidentillä ja adjutantilla oli ollut 

tapana kuluttaa aikaa laulamalla yhdessä ”tuttuja lapsuuden virsiä” (Teittinen 2017). Kuvaus 

laulutuokioista virka-auton takapenkillä kosketti monia. Sen koettiin ilmaisevan jotain olennaista 

presidentti Koiviston henkilökohtaisesta vakaumuksesta. Samalla muisto kahden eri sukupolvia 

edustavan, suomalaisen yhteiskunnan huipulle päätyneen miehen yhteisistä lauluhetkistä kertoo 

myös hengellisten laulujen keskeisestä asemasta suomalaisessa kulttuurissa.  

Hengelliset laulut ovat luterilaiseen perinteeseen olennaisesti kuuluva uskonnollisen toiminnan ja 

ilmaisun muoto (esim. Muraja 2014, 88–89). Laulaminen on vakiintunut osa niin luterilaisen kirkon 

jumalanpalvelusta, herätysliikkeiden seuroja ja kokoontumisia, kuin myös kodeissa, kouluissa ja 

työpaikoilla järjestettyjä hartaustilaisuuksia. Hengellisiä lauluja voidaan laulaa tai kuunnella yksin 

ja yhdessä, arjessa ja juhlassa, spontaanisti kriisin keskellä ja ajan kuluksi automatkalla. Erityisesti 

vanhemmille ikäpolville hengelliset laulut ovat tuttuja vähintään koulusta. 2000-luvulla 

taiteilijoiden virsiteemaiset konsertit ja levytykset ovat saavuttaneet huomattavaa menestystä. 

Kirkkokonsertteihin ja hengellisiin musiikkitilaisuuksiin osallistuu vähintään kerran vuodessa yli 

kolmasosa suomalaisista (Salminen 2016, 93–94). 

Miksi ”tutut lapsuuden virret” ovat monille suomalaisille myös aikuisiällä tärkeitä ja rakkaita? 

Luvussani vastaan tähän kysymykseen tarkastelemalla niihin liittyviä kuvauksia iäkkäiden 

siirtokarjalaistaustaisten suomalaisten omaelämäkerrallisessa muistelussa. Aineistoni koostuu 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkiston kanssa yhteistyössä järjestämäni 

perinnekeruun teksteistä. Analyysissäni käsittelen hengellisiä lauluja elettynä uskontona sekä 

erityisenä muistamisen välineenä. Kysyn: Minkälaista hengellisiin lauluihin liittyvää muistelua 

aineistoni sisältää? Mitä ja miten niiden kautta muistetaan? 

Robert Orsin (1997, 7) mukaan eletyssä uskonnossa on kyse siitä, kuinka ihmiset elävät kulttuurinsa 

uskonnollisten ilmaisuvarantojen kanssa, lomassa ja kautta, näitä varantoja hyödyntäen, mukaillen, 
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muokaten tai vastustaen. Ihmiset ovat uskonnollisia (tai henkisiä tai uskonnottomia) yhteisönsä ja 

aikansa toiminnallisten, kokemuksellisten ja kielellisten resurssien puitteissa. Analyysissäni lähden 

liikkeelle tästä ajatuksesta. Tulkitsen hengelliset laulut yhdeksi luterilaiseen suomalaiseen 

kulttuuriin elimellisesti liittyväksi uskonnollisen ilmaisun resurssiksi ja olen kiinnostunut niiden 

merkityksestä aineistoni tekstien kirjoittajien elämässä. 

Täydennän luvussa eletyn uskonnon viitekehystä sosiaalisen muistin tutkimuksesta lainaamillani 

teoreettisilla jäsennyksillä. Sosiaalisen muistin tutkimus on tutkimussuuntaus, joka tarkastelee 

muistamista ja muistelemista sosiaalisena toimintana (Olick & Robbins 1998). 

Tutkimussuuntauksen isänä pidetään ranskalaista sosiologia ja filosofia Maurice Halbwachsia. Hän 

teoretisoi jo 1920-luvulla, että muistaminen on vuorovaikutteista ja tapahtuu erilaisten yhteisöjen 

puitteissa (Halbwachs 1992, 52–53). Myös tänä päivänä sosiaalisen muistin tutkimuksen keskeinen 

teesi on, että henkilökohtaista muistia ei voi erottaa yhteisöissä rakentuvista 

menneisyystulkinnoista. Samanaikaisesti korostetaan, että tulkintoja menneisyydestä tuotetaan aina 

käsillä olevien kielellisten, ruumiillisten ja materiaalisten resurssien avulla. Nämä toimivat muistin 

välittäjinä ja muistamisen käytänteinä. (Brockmeier 2002, 8, 11–12; Olick & Robbins 1998, 112.) 

Analyysissäni lähestyn hengellisiä lauluja tästä näkökulmasta. 

Yksi jo Halbwachsin (1992, 84–119) tarkastelemista, menneisyystulkintoja tuottavista ja 

ylläpitävistä ryhmistä on uskonnollinen yhteisö. Tuula Sakaranahon (2011, 141–142, 151) mukaan 

kaikkien uskontoperinteiden voidaan nähdä rakentuvan muistelukäytänteiden varaan. Näiden 

käytänteiden avulla kuvataan, toistetaan ja kunnioitetaan menneisyyteen sijoittuvia, uskonnollisen 

yhteisön maailmankuvan kannalta perustavanlaatuisia tapahtumia. Kristinuskossa muistelun 

kohteena ovat ensisijaisesti Jeesuksen elämänvaiheet ja opetukset.  

Kenties tunnetuin sosiaalisen muistin tutkimusta hyödyntävä teoreettinen jäsennys uskonnosta on 

Daniéle Hervieu-Lègerin tulkinta uskonnosta muistin ketjuna. Uskonnollinen identiteetti, Hervieu-

Léger (2000, 124–125) esittää, perustuu ajatukselle historian ylittävästä ja sukupolvet yhdistävästä 

yhteisöstä, joka uskoo olennaisilta osin samalla tavalla. Uskonnollisten yhteisöjen muistia 

luonnehtii sen ydinaineksen nauttima erityinen, transsendentti arvovalta. Tätä keskeistä sisältöä, 

Hervieu-Légerin termein traditiota, on se perinne, jonka säilyttäminen koetaan välttämättömäksi 

jatkuvuuden takaamiseksi (Hervieu-Léger 2000, 81–82). Uskonnollisille yhteisöille onkin ominaista 

avoin muistamisen ja perinteen jatkamisen velvoite. Tosiasiassa myös uskonnollisten yhteisöjen 

menneisyystulkinnat ovat kuitenkin neuvottelujen kohteena. 

Hengellisten laulujen suhde luterilaiseen traditioon Hervieu-Légerin ymmärtämässä merkityksessä 

on kiinnostava. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulkinta on, että virret julistavat kristillisen 
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muistin keskeistä sisältöä eli ”Kristuksen evankeliumia sanoin ja sävelin” (Palvelkaa Herraa iloiten 

2009, 106). Usein ne kuitenkin lainaavat näitä sanoja ja säveliä, eli sanoituksia ja melodioita, 

kansanmusiikista ja muusta maalliseksi mielletystä musiikista. Siten virret muodostavat kanavan, 

jonka kautta kansanomaisia, maallikoiden parissa syntyviä ja välittyviä uskon ilmaisuja omaksutaan 

osaksi kirkon tukemaa uskonnonharjoitusta. Tätä kansanomaisen ja kirkollisen perinteen 

vuorovaikutusta edisti aikanaan jo Martti Luther, joka hyödynsi omassa virsituotannossaan 

kansansävelmiä (Salminen 2016, 89). 

Viimeisten 35 vuoden aikana luterilainen kirkko on uudistanut käyttämäänsä virsikirjaa kahteen 

otteeseen, vuosina 1986 ja 2015. Virsikirjaan on lisätty uusia virsiä ja vanhojen tekstejä ja sävelmiä 

on tarkistettu. Uudistuksesta vastuussa olevien toimituskuntien ratkaisut ovat herättäneet 

vastustusta. Mielipahaa ovat aiheuttaneet erityisesti vanhoihin virsiin tehdyt muutokset. 

Virsikirjauudistuksilla kirkko on tavoitellut sitä, että virret välittäisivät ”uskon pysyvää ydintä” 

nykyihmisille ymmärrettävässä muodossa (Kopperi ym. 2016). Monia kirkon jäseniä 

sanoitukseltaan tai melodialtaan muokatut virret eivät kuitenkaan puhutelleet toivotulla tavalla. 

Uudistuksiin kohdistunut kritiikki on osoitus virsilauluperinteen suomalaisten keskuudessa 

nauttimasta arvostuksesta (ks. Salminen 2016, 88–89). Samanaikaisesti se ilmentää uskonnollisesta 

muistista yhteisön sisällä käytäviä neuvotteluja. Lisäksi kritiikin voi nähdä heijastavan eletyn 

uskonnon tietynlaista konservatiivisuutta suhteessa instituution tasolla toteutettuihin muutoksiin. 

Virsikirjojen sisältämien laulujen lisäksi suomalaisessa luterilaisessa kulttuurissa on laulettu myös 

muita lauluja. Esimerkiksi kirkon yhteydessä toimivat herätysliikkeet ja järjestöt sekä 

helluntaikirkko ovat julkaisseet omia laulukirjojaan. Näidenkin kirjojen sisältämiä lauluja kutsutaan 

arkikielessä usein virsiksi. Kirkon näkökulmasta virsi-sana kuitenkin viittaa yksinomaan 

kirkolliskokouksen hyväksymän virsikirjan lauluihin. Virret ovat käyneet läpi prosessin, jossa ne on 

todettu tyylillisesti ja sisällöllisesti jumalanpalveluskäyttöön sopiviksi. (Innanen & Salminen 2014, 

430–432.) Virsi-kategorian epämääräisyys on sekin esimerkki uskonnollisen muistin sisällön 

kiistanalaisuudesta. Virallisesti kirkko rajaa sanan käytön lauluihin, jotka toistavat muistin 

ydinsanomaa sen tunnustamassa muodossa, mutta käytännössä virren kriteerit voivat määrittyä 

myös toisin. Eletyssä uskonnossa käsitteillä ei ole lukkoon lyötyjä määritelmiä vaan niiden merkitys 

vaihtelee tilanteesta ja yksilöstä riippuen.1 

Yllä kuvaamani keskustelu virsistä heijastaa instituution, yhteisön ja yksilön välille eletyssä 

uskonnossa rakentuvaa dynaamista suhdetta. Jos uskonnollisen muistin sisältöä lähestytään eletyn 

                                                 
1 Huomion käsitteiden joustavuudesta eletyssä uskonnossa esitti yksi tekstin nimettömistä vertaisarvioitsijoista. Samaa 

arvioitsijaa kiitän myös eletyn uskonnon konservatiivisuuteen liittyvästä huomiosta edellisessä kappaleessa. 
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uskonnon viitekehyksestä käsin, keskeisiksi teemoiksi nousevat yhtäältä instituution varjeleman 

tradition tosiasiallinen merkitys yhteisön jäsenille ja toisaalta yksilöiden omassa elämässään 

rakentamat muistin ketjut. Esimerkiksi hengelliset laulut kannattelevat uskonnollisen yhteisön 

muistin ohella muitakin – henkilökohtaisia, perheen, suvun, sukupolven ja kansakunnan – muistoja 

ja muisteja. Yksittäisen ihmisen eletty kokemus lauluista rakentuu näiden kaikkien 

yhteisvaikutuksena. 

Tässä luvussa tarkastelen hengellisiä lauluja muistin välittäjinä ja muistamisen käytänteinä eletyn 

uskonnon näkökulmasta. Esitän, että laulujen merkitykseen aineistoni tekstien kirjoittajien elämässä 

vaikuttaa oleellisesti niiden rooli sekä yhteisöllisten että omaelämäkerrallisten 

menneisyystulkintojen kannattelijoina. Analyysissä puhun ensisijaisesti hengellisistä lauluista. 

Niillä tarkoitan joko virsikirjassa tai jossain muussa protestanttiseen perinteeseen kiinnittyvässä 

laulukirjassa julkaistuja lauluja. Sanaa virsi käytän aika ajoin viitatessani aineistositaateissa 

esiintyviin lauluihin, jotka on painettu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käyttämään 

virsikirjaan. Aineistositaateissa sanaa virsi voidaan kuitenkin käyttää myös lauluista, joita ei ole 

julkaistu virsikirjassa. 

 

Teemakirjoittaminen ikkunana iäkkäiden siirtokarjalaistaustaisten suomalaisten uskonnollisuuteen 

 

Vuosien 2006 ja 2007 aikana toteutin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) 

Kansanrunousarkiston kanssa perinnekeruun otsikolla Siirtokarjalaisuus ja naisten arkinen uskonto. 

Keruu liittyi uskontotieteen väitöstutkimukseeni, joskin päädyin lopulta käyttämään sen tuottamaa 

materiaalia vain tutkimukseni tausta-aineistona. Tutkittavien itse tuottama tekstiaineisto on 

vakiintunut aineistotyyppi kansansivistystä historiallisesti painottaneiden kulttuurien kuten 

Pohjoismaiden tutkimusperinteessä (Apo 1995, 177). Tämä on ymmärrettävää: kirjoituskutsuilla ei 

voi tavoittaa laajoja kansankerrostumia, elleivät ihmiset ole sekä kykeneviä että halukkaita 

ilmaisemaan itseään kirjallisessa muodossa. SKS:n toimintaan kirjallisen perinteen keruuhankkeet 

ovat kuuluneet 1800-luvulta alkaen (Latvala 2005, 24–33). 

Tutkittavien ”kirjoituttaminen” rinnastuu aineistonkeruun menetelmänä usein haastattelemiseen. 

Aineistotyyppiä luonnehtiikin Satu Apon (1995) teemahaastattelusta juontama teemakirjoittamisen 

käsite. Kirjoitukset tuotetaan vastauksina tutkijan tai muun tahon levittämään kirjoituskutsuun, joka 

liittyy määrättyyn aihepiiriin. Jyrki Pöysän (2006, 229–231) mukaan teemakirjoittamiselle on 

ominaista erityisesti yksityisyys ja sen myötä itseohjautuvuus. Kirjoittajan ainoa kontakti tutkijaan 
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on kirjoituskutsu, mikä antaa hänelle mahdollisuuden valita näkökulmansa ja painopisteensä 

vapaammin. Kirjoittaja, toisin kuin haastateltava, voi myös muokata tuottamaansa tekstiä 

rajattomasti ennen sen luovuttamista eteenpäin. Kirjoitettu kerronta onkin luonteeltaan 

haastattelukerrontaa harkitumpaa. Itse asiassa kirjoittamisen prosessuaalinen luonne suorastaan 

edesauttaa omaelämäkerrallista muistelua, elämänkokemusten työstämistä ja tulkintaa. 

Samanaikaisesti tutkijan jättäytyminen kirje- tai sähköpostiyhteyden päähän antaa tilaa 

arkaluontoistenkin aiheiden omaehtoiselle käsittelylle.  

Teemakirjoituksia on mahdollista lukea erilaisten teoreettisten silmälasien läpi. Tässä luvussa 

korostan tutkimusaineistoni luonnetta muisteluna, muistitietona. Muistelumateriaalia voidaan 

tutkimuksissa lähestyä karkeasti ottaen kahdesta suunnasta. Tutkija voi olla ensisijaisesti 

kiinnostunut joko menneisyystulkinnoista sinänsä tai muistelusta sosiaalisena ja/tai kognitiivisena 

prosessina (Fingerroos & Haanpää 2006, 28–29). Käytännössä näitä tavoitteita ei kuitenkaan 

kannata kohdella erillisinä. Muistelun konteksti ja muoto, eli se minkälaisessa tilanteessa ja 

minkälaisten käytänteiden välityksellä muistetaan, vaikuttavat väistämättä myös muistelun 

sisältöön. Muistaminen tapahtuu aina nykyhetken ehdoilla. Näin ollen muistitieto kertoo tutkijalle 

enemmän menneisyyteen ja itse muisteluprosessiin muistelussa liitetyistä merkityksistä kuin 

”menneisyyden tosista tapahtumista”. (Fingerroos & Haanpää 2006, 33; Olick & Robbins 1998, 

128.) 

Teemakirjoitusaineistojen kohdalla keruuhanke itsessään toimii muistelun ensisijaisena kontekstina 

ja määrittää muistelun saaman muodon. Hankkeen lähtökohtiin kirjoittajat tutustuvat 

kirjoituskutsun kautta. Siirtokarjalaisuus ja naisten arkinen uskonto -hankkeen kutsussa johdattelin 

kirjoittajia aiheen pariin seuraavalla tavalla: 

Evakkomatkalla taakse jäi monia asioita: kodin lisäksi tuttu kirkko, hautausmaa, 

kotikylä ja yhteiset perinteet. Siirtolaisuuden koettelemuksissa uskonto saattoi toimia 

perheiden tukena. Toisaalta vanhat tavat saattoivat unohtua uudella kotiseudulla. 

Miten evakkous vaikutti Sinun perheesi uskontoon? Millaisia tehtäviä ja merkityksiä 

uskonnolla on ollut Sinun suvussasi ja perheessäsi ennen ja jälkeen sotien? Jokaisella 

sukupolvella on oma tulkintansa suvun tavoista ja perinteistä. Millainen on oma 

suhteesi aiempien ikäpolvien uskontoon ja muistoihin menetetystä karjalaisesta 

kodista? 

Kirjoituskutsun painotus oli menneisyydessä. Kirjoittajan omaa, kirjoitushetken uskonnollisuutta en 

maininnut kuin ohimennen. Kutsun hengen mukaisesti valtaosa vastaajista keskittyi tekstissään 

muistelemaan joko oman perheen tai sen yhden jäsenen, useimmiten äidin tai isoäidin, uskonnollisia 
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tapoja sekä perheen vaiheita sota-aikana ja sotien jälkeen. Tekstit oli kuitenkin kehystetty 

pohdinnalla kirjoittajien uskonnollisuudesta, erityisesti suhteessa perinteen jatkuvuuden teemaan. 

SKS julkaisi keruusta tiedotteen verkkosivuillaan ja lähetti keruukutsun omalle 

vastaajaverkostolleen. Itse lähetin keruusta tietoa karjalais- ja ortodoksimedioihin, yli 70 eri 

karjalaisseuralle sekä kaikille ortodoksisille seurakunnille. Keruukutsu julkaistiin esimerkiksi 

Karjala-lehdessä, Karjalan kunnaat -lehdessä, Ortodoksinen kulttuuri -lehdessä sekä 

Ortodoksiviestissä. Kutsussa ilmaisin toivovani vastauksia ”kaikenikäisiltä ihmisiltä uskonnollisesta 

taustasta riippumatta”.  

Keruu tuotti aineiston, joka koostui kaikkiaan 45 vastaajan kirjoituksesta. Kirjoittajista 38 oli naisia 

ja seitsemän miehiä. Heidän keskimääräinen syntymävuotensa oli 1932. Vastaajista 35 määritteli 

ensisijaiseksi uskonnolliseksi kiinnekohdakseen luterilaisuuden ja kymmenen ortodoksisuuden. 

Monilla luterilaisilla oli yhteyksiä herätysliikkeisiin, esimerkiksi rukoilevaisuuteen tai 

vanhoillislestadiolaisuuteen. 34 kirjoittajaa oli syntynyt alueella, joka toisen maailmansodan jälkeen 

luovutettiin Neuvostoliitolle.  

Analyysissä keskityn luterilaisiksi identifioituvien vastaajien kirjoituksiin. Nostan esille sekä nais- 

että mieskirjoittajien tulkintoja. Sukupuolen suhteen on silti tärkeää huomioida, että kirjoituskutsun 

painotus naisiin uskonnonharjoittajina asetti naiset ja miehet erilaiseen asemaan. Miesvastaajat 

käsittelivät aihetta tyypillisesti naisia etäämmältä, enemmän ulkopuolisina tarkkailijoina kuin 

osallistujina. Kaiken kaikkiaan lienee todennäköistä, että kutsuun vastasivat erityisesti ihmiset, 

jotka vaalivat uskontoon liittyviä muistojaan. Kirjoittajat voivat siis olla uskonnollisempia, tai 

uskonnollisemmista perheistä lähtöisin, kuin suomalaiset keskimäärin.  

 

Hengelliset laulut kannattelevat tunnelmia ja yhteisöjä 

 

Kirjoituskutsua mukaillen aineiston keskeisimmäksi teemaksi nousi lapsuudenkodin uskonto. 

Lapsuudenkodin uskonnon kuvauksissa toistuvat arkiset tavat, vanhempien vakaumus ja 

kasvatustyö sekä uskonnon harjoittaminen poikkeustilanteissa. Hengellisiin lauluihin liittyvät 

muistot ovat yleisiä: vain rukoilu nousee uskonnollisena käytänteenä esiin laulamista useammin. 

Samat käytänteet korostuvat myös aikuisiän uskonnosta kerrottaessa. Laulukuvausten määrä on 

kiinnostava yksityiskohta, sillä kirjoituskutsu ei sisältänyt mainintoja yksittäisistä tavoista. 

Kirjoittajat lienevät sivunneen teksteissään ensisijaisesti niitä käytänteitä, joita he pitivät 

kirjoitushetkellä tärkeinä. 
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Lauantai-ilta oli Pyhän aatto, juhlista jaloin. Se oli hiljentymistä. Siihen kuului sauna, 

puhtaat vaatteet, kakkarat ja rahkamaito. Mummoni ja isäni lauloivat ulkoa jonkin 

virren, niin kuin arki-iltoina hämäriköllä. (n1919, 239)2 

Meillä kotona ei paljon puhuttu hengellisistä asioista eikä muutenkaan kovin paljon 

keskusteltu muista kuin käytännön asioista. Äiti veisasi virsiä kotiaskareita 

tehdessään. Äiti luki säännöllisesti Raamattua ja Kotimaa-lehteä. Isä ei ollut 

muutenkaan lukumiehiä. (n1933, 362) 

Joka sunnuntai perhe kuunteli keskittyneenä radiosta jumalanpalveluksen ja meillä 

lapsilla oli leikkikielto voimassa iltapäivään. Iltahartauksien mukana lauloimme virsiä 

äidin kanssa. Kun pidettiin sukulaisjuhlia, niin monet hengelliset laulut tulivat tutuiksi 

ja kai ne olivat perinnettä. (m1937, 123) 

 

Hengellisiin lauluihin liittyvät muistelut jakautuvat teksteissä karkeasti ottaen kahteen tyyppiin. 

Aineisto sisältää yhtäältä kokemuskertomuksia, joissa kuvaillaan tietty yksittäinen tapahtuma tai 

tapahtumasarja, ja toisaalta kokemusyleistyksiä, joissa kuvaillaan ympäristöjä, ilmiöitä ja toistuvia 

tilanteita yleisemmällä tasolla (ks. Apo 1995, 180–183). Edellä on kolme esimerkkiä 

jälkimmäisistä. Katkelmien aiheena on uskonto osana lapsuudenkodin elämää. Tekstien perusteella 

virret kuuluivat monen kirjoittajan lapsuudenkodissa erityisesti vanhempien sukupolvien 

uskonnonharjoitukseen. Äiti, isoäiti tai kenties isä lauloi mielellään hengellisiä lauluja joko 

askareita tehdessään tai osana hartaushetkiä. (Koska kirjoituskutsun aiheena oli naisten uskonto, 

kuvauksista ei voi päätellä, oliko laulaminen tosiasiassa tyypillisempää naisille vai miehille.) Lapset 

seurasivat aikuisten toimintaa enimmäkseen sivusta tai osallistuivat kuuntelemalla, mutta saattoivat 

laulaa mukanakin. 

Kuvausten tiiviys ja toteavuus korostavat hengellisten laulujen vahvaa asemaa lapsuudenkodissa. 

Laulaminen ei ollut erityistapaus vaan tavanomaista, jokapäiväistä. Tekstien perusteella hengelliset 

laulut muodostivatkin yhden vakiintuneen osan lapsuudenkodin äänimaisemaa. Samalla ne toivat 

uskonnon auditiivisella tasolla osaksi kodin tilaa ja arkea (ks. myös Kupari 2011). Kirjoittajat 

painottavat uskonnon luontevaa nivoutumista osaksi lapsuudenkodin elämää. Uskonnosta ei 

                                                 
2 Suluissa oleva kirjain kertoo kirjoittajan sukupuolen ja vuosiluku syntymävuoden. Pilkun jälkeinen numerosarja on 

aineiston sivunumero. Olen poistanut sitaateista kirjoittajien yksityisyydensuojan vaarantavia tietoja ja korjannut niistä 

selkeitä kirjoitus- ja kielioppivirheitä. 
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välttämättä puhuttu, mutta samalla se oli ”jokapäiväiseen elämään kuuluva” (6)3 tai ”aina läsnä” 

oleva (240) asia, elämän ”pohjavire” (100) tai ”vahva pohja” (329). Laulujen kautta uskonto sai 

konkreettisen, aistittavan ja koettavan muodon.  

Robert Orsi esittää, että tutkittavien sisäistämän ruumiillisen tiedon huomioiminen on olennainen 

osa eletyn uskonnon tutkimusta. On tärkeää pyrkiä ymmärtämään, mitä ihmisten aistimellinen 

elinympäristö on heille opettanut: mitä heidän ”kielensä, ihonsa, [ja] korvansa tietävät”. (Orsi 1997, 

7.) Aineistoni tekstien kirjoittajille hengelliset laulut ovat osa tätä ruumiillista tietoa, läpikotaisin 

tuttu aistikokemus ja toiminnan muoto. Kirjoittajien sinänsä minimalististen kuvausten voi siis 

tulkita ilmentävän sitä kehityskulkua, jonka myötä lauluista on muodostunut osa kirjoittajien 

uskonnollista ilmaisuvarantoa. 

 

Eräänä lauantai-iltana - - äiti alkoi itkeä ääneen sängyssä, josta hän ei enää jaksanut 

nousta pois. - - [Hän] pyysi isää tuomaan kirkkoherran luokseen antamaan viimeisen 

ehtoollisen. Silloin isä ymmärsi, että voimat ovat loppumassa ja lähtö lähenee. Papin 

toi isä hevosella äidin vuoteen viereen, jonne olimme kaikki kokoontuneet. [Papin] 

kysyessä äidiltä, onko mahdollisesti joitain asioita jäänyt puhumatta tai onko mitään 

anteeksi antamista, äiti sanoi rauhallisesti ettei ole mitään. Mitä on ollut, ne on 

anteeksi annettu ja puhuttu. Sitten veisasimme taas tuon hänen lempivirtensä On 

meillä aarre verraton4 ja äiti sai viimeisen ehtoollisensa rauhallisesti vastaan ottaa. 

Veisasimme vielä virsiä ja isä vei papin kirkolle. Muisto tuosta tilaisuudesta on 

säilynyt elävänä ja kauniina mielessäni yli puoli vuosisataa, kun tuolloin oli vuosi 

1945. (m1932, 146) 

 

Jokapäiväisen elämän lisäksi aineistossa muistellaan hengellisiä lauluja osana erilaisia 

poikkeustapauksia ja ainutkertaisia tilanteita: juhlapyhiä, perhejuhlia, siirtymäriittejä, kriisejä ja 

elämän käännekohtia. Näihin liittyvät muistot ilmaistaan usein kokemuskertomusten muodossa. Osa 

kirjoittajista tuntuu käyttävän kokemuskertomuksia kerronnallisena tehokeinona, jonka avulla 

mennyttä elävöitetään ja dramatisoidaan (ks. Latvala 2005, 43–47). Usein kokemuskertomusten 

kautta kuitenkin sanoitetaan muistoja erityisen mieleenpainuvista tapahtumista. Näin on esimerkiksi 

                                                 
3 Suluissa oleva numero viittaa aineiston sivunumeroon. 
4 Virret, joihin en ole liittänyt julkaisutietoja, sisältyvät Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuonna 1986 

hyväksymään virsikirjaan. En käsittele luvussa yksittäisten laulujen historiaa, koska se ei ole argumenttini kannalta 

tarpeellista. 
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yllä olevassa sitaatissa, jossa Karjalankannaksella syntynyt maanviljelijä muistelee evakkoaikana 

tilapäismajoituksessa kuolleen äitinsä viimeistä ehtoollista. 

Kuvausten perusteella hengelliset laulut ovat kirjoittajien lapsuudessa olleet osa mitä erilaisempia 

tilanteita. Ne ovat antaneet ilmaisukanavan niin onnen, surun kuin pelonkin tunteille. Niiden kautta 

erilaisiin tapahtumiin liittyviä tunnelmia on myös tuotettu ja muokattu (ks. Kupari 2016, 64–66). 

Virret tekivät juhlasta ”hartaan ja juhlallisen” (238). ”Vaikeina aikoina” ne ”rohkaisivat” ja ”toivat 

toivoa” (221). Kirjoituskutsun siirtokarjalaisuus-teeman mukaisesti monet kirjoittajat muistelevat 

hengellisten laulujen kautta sota-aikaisia kokemuksiaan. Lauluja on laulettu niin kotikylän jäädessä 

taakse, evakkomatkalla maalaistalon pihalla yövyttäessä kuin uusilla kotiseuduilla väliaikaisessa 

majoituksessakin. Esimerkiksi evakkojunassa ilmahälytyksen aikaan jostain ”alkoi kuulua laulua: 

’Jonk’ on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa’5” (n1918, 237). Nämä kertomukset kiteyttävät 

kirjoittajien identiteettiä perustavanlaatuisella tavalla muovanneita tapahtumia, joihin hengelliset 

laulut kietoutuvat ja joista ne myös muistuttavat. 

Aineistoni kuvaukset lauluista osana lapsuudenkodin uskontoa eivät ole täsmällisiä toisintoja 

menneistä tapahtumista. Omaelämäkerralliset muistot ovat nykyhetkessä tuotettuja tulkintoja, 

alttiita vääristymille. Mutta kuten David Pillemer (1998, sit. Cattell & Climo 2002, 16) on todennut, 

vaikka muistot olisivat epätarkkoja, niiden välittämä tarina on silti totta. Viime kädessä hengellisiä 

lauluja muistellaan aineistossa siitä yksinkertaisesta syystä, että ne muistetaan. Ja ne muistetaan, 

koska niillä on kirjoittajille merkitystä. Ne kantavat mukanaan kokemuksia, merkityksiä ja 

menneisyyden tulkintoja.  

Hengelliset laulut, kuten kaikki laulut, ovat sanallisen ja musiikillisen esityksen yhdistelmiä 

(Muraja 2014, 87). Musiikillisen esityksen ulottuvuuksia niissä ovat esimerkiksi melodia, sävellaji, 

tempo ja sovitus. Aineiston teksteissä hengellisiä lauluja ei juurikaan kuvailla musiikkina. Itse 

asiassa ainoat aihetta sivuavat maininnat liittyvät joko tiettyyn laulajaan – mummon 

”olemattomaan” (49) tai ”voimakkaaseen” (303) lauluääneen, äidin ”erittäin hyvään sävelkorvaan” 

(115) – tai vaihtoehtoisesti tilanteisiin, joissa kirjoittajat olivat törmänneet itselleen vieraaseen 

laulutyyliin. Tämä kertoo hengellisten laulujen tuttuudesta ja suoranaisesta itsestäänselvyydestä 

musiikin lajina. Samalla laulujen musiikilliset ulottuvuudet ovat kuitenkin tärkeitä muistin 

ylläpitämisen muotoja. Erityisen tehokkaasti ne kannattelevat erilaisia moniulotteisia, vaikeasti 

sanoitettavia tunnelmia ja tunteita (ks. McNally 1997; Neiger, Meyers & Zandberg 2011). Näihin 

                                                 
5 Vuoden 1986 virsikirjassa nimellä Kun on turva Jumalassa. 
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lukeutuvat sekä arjen kaiken läpäisevä mutta vaikeasti tavoitettava ilmapiiri että poikkeustilanteisiin 

liittyvät voimakkaat, ehkä ristiriitaisetkin kokemukset.  

Laulun välittämiin kulttuurisiin merkityksiin voivat vaikuttaa myös säveltäjän, sanoittajan ja 

esittäjän elämäkerta sekä laulun oma historia (Neiger, Meyers & Zandberg 2011, 976). 

Aineistossani hengellisiä lauluja ei kuitenkaan käsitellä teoksina, joilla on tekijänsä ja 

syntyvaiheensa. Jotkut kirjoittajista nimeävät laulukirjan, jossa heidän mainitsemansa laulu on 

aikanaan julkaistu, mutta muuta tietoa laulujen taustasta ei anneta. Sen sijaan kirjoittajille on 

tärkeää huomioida, kuka tai ketkä niitä lauloivat ja laulavat. Virsien ”esittäjä” tai pikemminkin niitä 

veisaava yhteisö on muistelussa etusijalla.  

Yhteislaulujen laulaminen on hyvin konkreettinen ja tasa-arvoinen tapa harjoittaa uskontoa 

kollektiivisesti. Se rakentaa vähintään tilapäisiä kytköksiä ihmisten välille. Laulumuisteluidensa 

kautta aineistoni tekstien kirjottajat tulevatkin kuvanneeksi heille tärkeitä uskonnonharjoittamisen 

yhteisöjä. Näistä merkittävimpiä ovat, kirjoituskutsun painopisteitä mukaillen, perhe ja suku. 

Aineisto sisältää kuitenkin muistoja myös seurakunnan tai muun uskonyhteisön, kyläyhteisön, 

karjalaisen siirtoväen sekä yleisellä tasolla suomalaisten kesken yhdessä laulamisesta. Lisäksi 

yhteisöjen merkitys heijastuu siinä, kuinka teksteissä kerrotaan laulujen merkityksestä nykypäivänä. 

Joistain hengellisistä lauluista on esimerkiksi voinut vuosikymmenten saatossa muodostua ”suvun 

virsiä” (310), joita veisataan aina sukulaisten kokoontuessa.  

 

[M]ummon ja isäni synnyinpaikalla on alettu pitää kesäseuroja 1930-luvulta alkaen 

joka kesä. Niitä on jatkettu uudella kotiseudulla evakkoajan jälkeen näihin vuosiin asti 

ja olemme mieheni kanssa osallistuneet niihin useasti. Vuonna 1995 olin ensi kertaa 

sodan jälkeen jumalanpalveluksessa ja seuroissa juhlien alkuperäisellä paikalla. 

Juhlissa oli mukana Suomesta karjalaisia enimmäkseen entisiä kyläläisiä kolme linja-

autollista ja lisäksi nykyisiä paikkakuntalaisia. Meitä oli useita mummon lapsenlapsia 

puolisoineen, muita sukulaisia ja erityisen merkittävää oli mummon nuorimman 

tyttären ja ainoan silloin elossa olleen lapsen osallistuminen juhliin. Juhlat päättyvät 

aina polvirukoukseen ja virteen Jo mahtaisimme yötä ja päivääkin kiittää. Tuntui 

liikuttavalta näin liittyä sukupolvien ketjuun sillä mäellä, jossa isovanhempieni suvut 

ovat vuosisatoja asuneet ennen evakkoon joutumista. (n1943, 305) 
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Uskonnollista muistia Euroopassa tutkinut Grace Davie (2000, 170–171) on esittänyt, että virsien 

suosio Pohjoismaissa perustuu pitkälti niiden kykyyn tuottaa ja välittää tunteita. Tunteiden historian 

tutkimuksessa on puolestaan todettu, että jaetut tunnekokemukset, -normit ja tunteiden ilmaisun 

tavat ovat keskeinen osa yhteisöjen rakentumista (Tepora 2018). Ne myötävaikuttavat ryhmäläisten 

kokemukseen keskinäisestä yhteenkuuluvuudesta sekä erityisyydestään ja erillisyydestään suhteessa 

muihin. Aineistoni tukee ajatusta hengellisistä lauluista jaettujen tunteiden ja sitä kautta yhteisöjen 

kannattelijoina. Esimerkiksi edellisessä sitaatissa Laatokan Karjalassa syntynyt nainen, jonka 

isoäidin uskonto oli saanut vaikutteita rukoilevaisuudesta, kuvaa isoäidin kotipaikalla järjestettyjä 

seuroja. Juhlan kohokohdan hänelle muodostivat yhteinen polvirukous ja virsi, joiden kautta hän 

koki liittyvänsä ”sukupolvien ketjuun” yhdessä juhliin osallistuneiden sukulaistensa kanssa. 

Tekstin kirjoittajan tulkinta juhlasta on henkilökohtainen. Emme tiedä, kokivatko muut osallistujat 

tilanteessa samanlaista yhteenkuuluvuutta. Virsilaulukäytänteitä eletyn uskonnon näkökulmasta 

tutkinut Michael McNally (1997, 43–46) on kuitenkin todennut, että yhdessä laulaminen sitoo 

ihmisiä yhteen samalla kun se jättää tilaa henkilökohtaisille tulkinnoille ryhmän jakamasta 

menneisyydestä, laulujen merkityksestä ja omasta osallistumisesta. Musiikki on normatiivisia 

tulkintoja kaihtavaa. Tämä tulkinnanvaraisuus mahdollistaa eri tavoin ajattelevien ihmisten 

kokemuksen yhteisöllisyydestä. ”Suvun virsi” voi sitoa sukulaiset muistin yhteisöksi, vaikka eri 

sukupolvien edustajien käsitykset menneisyydestä ja virren sanomasta poikkeaisivatkin jossain 

määrin toisistaan. 

 

Hengelliset laulut uskonnollisen ja omaelämäkerrallisen risteyskohdassa 

 

Hengellisten laulujen musiikillinen ja sanallinen ulottuvuus ovat tiiviisti toisiinsa kietoutuneita. 

Varsinkin kotioloissa ja pienimuotoisissa tilaisuuksissa lauluja lauletaan usein ilman säestystä, 

jolloin ihmisääni tuottaa molemmat ilmaisut. Kirjoituksista koostuvassa aineistossani laulujen 

tekstit ovat kuitenkin niiden melodioita voimakkaammin läsnä. Lauluihin viitataan niiden nimillä tai 

siteeraamalla niiden ensimmäisiä tai tunnetuimpia säkeitä. Välillä kirjoittajat lainaavat lauluista 

myös pidempiä katkelmia ja kokonaisia säkeistöjä. Kaiken kaikkiaan nämä lyriikat muodostavat 

aineistoni keskeisen intertekstuaalisen eli tekstienvälisisistä viittauksista koostuvan kehyksen. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulkinta on, että virsien sanoituksissa uskon transsendentti 

ydin saa yhteisön jäseniä tässä ajassa ja yhteiskunnassa puhuttelevan muodon, josta he voivat 

”löytää evankeliumin tuoreena” (Pajamo ym. 1987). Aineistoni teksteissä kirjoittajat hyödyntävät 
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hengellisiä lauluja tulkinnallisena resurssina maailmaa ja elämäänsä kuvatessaan. Samalla he 

liittävät itsensä osaksi uskonnollisen muistin ketjua.  

Hengelliset laulut käsittelevät vaihtelevia teemoja esimerkiksi pelastushistoriaan ja ihmisen 

elämänkaareen liittyen. Niillä on usein vakiintuneet käyttöyhteytensä jumalanpalveluksissa, muissa 

kirkollisissa toimituksissa ja seurakuntaelämässä. Aineistoni teksteissä useamman kuin yhden 

maininnan saavat muun muassa virret Taivaassa, ratki taivaassa sekä Oi Herra, jos mä matkamies 

maan, jotka ovat tunnettuja hautajaisvirsinä. Jälkimmäistä tosin laulettiin kirjoittajien kuvausten 

perusteella sota-aikana muutenkin kuin kuolemantapausten yhteydessä. Valtaosaan aineistossa 

esiintyvistä hengellisistä lauluista viitataan kuitenkin vain kertaalleen. Tämä kertoo paitsi 

lauluvarannon runsaudesta, myös mieltymysten yksilöllisyydestä. Kaikkien mahdollisten laulujen 

joukosta yksittäisen ihmisen suosikeiksi nousevat ne, jotka koskettavat tätä henkilökohtaisella 

tasolla sävelmän, sanoman tai niihin liittyvien muistojen vuoksi. 

Kirjoituskutsun painotus naisten uskonnollisuuteen on ohjannut monet kirjoittajista muistelemaan 

erityisesti yhden perheenjäsenen, lähinnä äidin tai isoäidin, hengellisyyttä. Kyseisten ihmisten 

antama esimerkki on kirjoittajien mukaan vaikuttanut merkittävällä tavalla heidän omaan 

uskonnollisuuteensa. Vaikka läheisen ihmisen vakaumus olisi tehnyt lähtemättömän vaikutuksen, se 

on kuitenkin saattanut jäädä sisällöltään vieraaksi. Uskosta kun ei lapsuudenkodissa välttämättä 

puhuttu suoraan. Hengelliset laulut sen sijaan sisältävät verbaalisia esityksiä uskon sisällöistä. 

Perheenjäsentensä uskonnollisuutta arvioidessaan kirjoittajat tukeutuvatkin usein heidän 

suosimiensa laulujen sanoituksiin. He ymmärtävät laulujen sanat vihjeinä vanhempiensa ja 

isovanhempiensa sielunelämästä sekä viesteinä, joita nämä halusivat välittää läheisilleen.  

 

Äitini uskonelämä rajoittui paljolti hengellisten laulujen ja virsien veisuuseen, hän kun 

oli laulun lahjan saaneita Karjalan lapsia. - - Erikoisesti äitiäni viehätti laulu Musta 

Saara6, sekä eräs toinen laulu, jonka nimeä en muista ja sanojakin vain osittain. 

Laulussa konduktööri kysyy orpotytöltä: ”Mis on pilettis minne matkas?” Tyttö 

vastaa: ”Nyt oon kääröni kanssa täällä, ah mä matkustan taivaaseen.” Laulu jatkuu 

näin: ”Vaan kuinka sinne sä tällä tiellä voit päästä ystävä pienoinen? Kas äitivainaa 

niin usein lauloi hän rautatiest lauloi Jeesuksen. On juna taivaan vapaa aivan.” Näissä 

lauluissa selkeästi ilmeni se, kuinka me kaikkein vähäosaisimmatkin täällä maan 

                                                 
6 Laulu tunnetaan vaihtoehtoisesti nimellä Ei taivahassa kuolon vaaraa. Se on julkaistu Harpunsäveliä -laulukirjassa 

sekä useammassa lapsille tarkoitetussa laulukirjassa jo 1880-luvulla ja sisältyi myös Suomen lähetysseuran Hengellisiä 

lauluja ja virsiä -kokoelman ensimmäiseen, vuonna 1900 julkaistuun osaan. (Lemmetyinen 2010, 50–54.) 
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päällä pääsemme osalliseksi Jumalan suuresta armosta, mikäli uskomme ja turvaamme 

häneen. Mielestäni juuri tämä oli niin sanottu hiljainen tapa äidilläni ohjailla meitä 

ajattelemaan uskonasioita, ei tyrkytystä, vaan mikä olisi se oikea tie matkata tämän 

maallisen vaelluksen ajan. (n1943, 43) 

 

Kasvattajien laulumieltymyksistä tehdään teksteissä monenlaisia johtopäätöksiä. Esimerkiksi edellä 

olevan katkelman kirjoittaja tulkitsee äitinsä laulamat hengelliset laulut tämän epäsuoraksi 

kasvatustyöksi. Hänen siteeraamansa laulu on julkaistu nimellä Miss’ on pilettisi? muutamassa 

pyhäkoululaisille tarkoitetussa laulukirjassa alun perin 1900-luvun taitteessa (Hirvonen 2009, 95–

97, 112–113). Tekstissään kirjoittaja kääntää lastenlaulun konkreettiset vertauskuvat 

vakiintuneemman uskonnollisen kielen muotoon. Hän toteaa laulun viestittävän muun muassa 

”meistä kaikkein vähäosaisimmista”, ”Jumalan suuresta armosta” ja ”maallisesta vaelluksesta”. 

Eräs toinen kirjoittaja sen sijaan yhdistää isänsä laulaman, niin ikään tosielämän vertauskuvia 

viljelevän hengellisen laulun Tuolla keinuu pieni pursi7 tämän elämäntyöhön: ”[A]jattelin että isä 

entisenä Laatokan kalastajana muisteli [laulaessaan] kerran Laatokkaan hukkuneita 

kalastajatovereitaan” (n1925, 367).  

Robert Orsi korostaa uskonnollisen ilmaisun mahdollisuuksien ja rajojen tarkastelemista osana 

eletyn uskonnon tutkimusta. Minkälaisia asioita uskonnollisten käytänteiden avulla ja kautta on 

mahdollista kuvitella, mistä haaveilla ja mitä tuntea? (Orsi 1997, 7.) Aineistoni perusteella yksi 

hengellisten laulujen tärkeä ominaisuus uskonnollisen ilmaisun lajityyppinä on niiden sanoitusten 

rikkaus. Ne mahdollistavat useita rinnakkaisia ja limittäisiä, eri suuntiin kurottavia tulkintoja: 

kirjaimellisia ja vertauskuvallisia, konkreettisia ja abstrakteja, omaelämäkerrallisia ja uskonnollisia.  

Teksteissä lainatut laulusäkeet ja niihin liittyvät pohdinnat todistavat kirjoittajien kyvystä liikkua 

erilaisten uskonnollisen ilmaisun rekisterien välillä. Samalla ne osoittavat, kuinka laululyriikat 

välittävät samanaikaisesti sekä uskonnollisen yhteisön muistia että henkilökohtaisempia muistoja. 

Hengelliset laulut muistuttavat aineistoni tekstien kirjoittajia niin läheisistä, uskonnosta kuin 

läheisten uskonnosta. Tämä näkyy myös siinä, miten kirjoittajat arvioivat laulujen merkitystä 

omassa elämässään. Monille heistä laulut ovat tärkeitä muun muassa niiden lapsuudenkodin ja 

myöhemmän uskonnollisuuden välille rakentamien konkreettisten jatkumoiden vuoksi. Kirjoittajat 

kuvaavatkin äidin, mummon tai isän laulamia lauluja esimerkiksi ”henkiseksi pääomakseen” (305) 

                                                 
7 Laulu on ilmestynyt Hengellisiä lauluja ja virsiä -kokoelman toisessa osassa vuonna 1903 sekä useissa lapsille 

suunnatuissa laulukirjoissa 1900-luvun alkuvuosista lähtien (Hirvonen 2009, 69–70, 115–122). 
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tai ”lapsena kylvetyksi” siemeneksi, joka on kulkenut ”muistissa mukana” ja ollut ”vaikeina aikoina 

kantamassa” (236). 

 

Ehkä eniten [minulle] on [elämän karikoissa] antanut voimaa isäni laulu 

pääsiäislauantaina ison tuvan sinisessä hämärässä: ”Käy yrttitarhasta polku...” Olin 

silloin 9-vuotias. Laulussa käytiin läpi se tuskien tie. Halusin lukea Raamatusta kaiken 

kärsimyshistoriaan liittyvän. Aina, joskus heikkonakin, on minulla ollut usko, niin 

kuin Karjalan naisilla: ”Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien.” (n1919, 

241) 

 

Aineistossa hengellisten laulujen kautta lähestytään myös omaa uskonnollisuutta. Edellä lainatussa 

sitaatissa kirjoittaja siirtyy lapsuuteen sijoittuvan viitteellisen kokemuskertomuksen kautta 

kuvaamaan omaa, läpi elämän kantanutta vakaumustaan. Kokemuskertomuksessa isän laulu 

innostaa yhdeksänvuotiaan kirjoittajan tutustumaan Jeesuksen kärsimyshistoriaan. Molemmat 

katkelmaan sisältyvät lainaukset ovat samasta pääsiäisen sanomaa pohtivasta virrestä Käy 

yrttitarhasta polku. Sitaatissa Jeesuksen kärsimykset ihmiskunnan puolesta rinnastuvat kirjoittajan 

omaan elämäntarinaan. Sama rinnastus tehdään toki itse laulussakin. Säe ”Se tie vie viimein 

taivaaseen, mutta tie se on tuskien” toistuu joka säkeistön lopussa. Säkeistöstä riippuen se viittaa 

ensisijaisesti joko Jeesuksen läpi käymään tai uskoville tarkoitettuun ”tiehen”. 

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus sekä Jeesuksen uhrauksen mahdollistama uskovien 

iankaikkinen elämä ovat osa kristillisen muistin ydinsanomaa, traditiota. Hengellisten laulujen 

sanoituksissa sanoma toistuu ja heijastuu kuitenkin muodossa, joka tarjoaa enemmän 

samastumiskohtia jokapäiväisen elämänsä realiteettien kanssa painiskelevalle ihmiselle. Lyriikat 

kutsuvat tulkitsemaan uskonnollista muistia omakohtaisesti, omien kokemusten tarjoamassa 

viitekehyksessä. Meredith McGuiren (2008, 98) mukaan uskonnossa on laajasti ottaen kyse 

tarinoista, joiden avulla ihmiset antavat maailmalle ja toiminnalleen merkityksiä. Eletty uskonto 

puolestaan viittaa toimintaan, jonka kautta ihmiset elävät, toisin sanoen ”muistelevat, jakavat, 

toteuttavat, soveltavat, luovat ja yhdistelevät” näitä tarinoita. Aineistoni sisältämät laulusitaatit ja 

niiden tulkinnat voidaan nähdä esimerkkeinä tarinoiden elämisestä. Laulujen välittäminä 

uskonnollisen yhteisön ylläpitämät tarinat otetaan osaksi omaa elämäkertaa. Niitä paitsi muistellaan, 

myös sovelletaan omaan elämäntilanteeseen ja elämänhistoriaan. Elämää tulkitaan virsien kautta – 

ja virsiä elämän kautta. 
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1959 solmin avioliiton keskisuomalaisen maanviljelijän kanssa. Meillä oli yhteinen 

usko Jumalaan. Meille syntyi 4 lasta. Kasvatimme lapsemme Jumalan pelossa ja 

uskon hengessä. Jumalaan voi turvata elämän kaikissa vaiheissa ilossa ja surussa. 

Syöpä siirsi puolisoni taivaaseen. Minä jäin taivaltamaan elämän loppumatkaa yksin, 

uskoen Jumalaan. Lapsemme perustivat omat perheensä aikanaan. Olen kahdeksan 

lapsen mummu, KIITOS HERRAN. ”Jeesuksesta laulan, Jeesuksesta vaan, Jolta syyni 

suuret anteeks sain ja saan.” Tämä on kertomus Suomisen [nimi muutettu] suvun 

elämän vaiheista. (n1934, 73) 

 

Hengellisten laulujen laulaminen ei ole vain laulamista tai tarinoiden kertomista, vaan 

hartaudenharjoitusta. Luterilaisen kirkon jumalanpalvelusoppaassa virsien veisaamista kuvataan 

rukoukseksi, evankeliumin julistamiseksi, Jumalan ylistämiseksi ja Pyhän Kolminaisuuden 

palvomiseksi (Palvelkaa Herraa iloiten 2009, 103, 106). Omassa aineistossani puhutaan esimerkiksi 

”uskosta ja toivosta” todistamisesta (304). Joissain aineiston sitaateissa tämä hengellisten laulujen 

funktio tuntuu nousevan keskeiseksi. Edellisen katkelman kirjoittaja on liittänyt lainauksen virrestä 

Jeesuksesta laulan tekstinsä kohtaan, joka ei käsittele virsiä. Katkelma on keruuvastauksen päättävä 

kappale, jossa kirjoittaja – syvästi uskonnollinen Karjalankannaksella syntynyt nainen, jonka 

vanhemmat olivat olleet mukana vapaakirkon toiminnassa – kertoo lyhyesti lapsuuden jälkeisestä 

elämästään ja vakaumuksestaan. Se on kauttaaltaan uskonnollisen kielen sävyttämä. Sitaatti on silti, 

ainakin näennäisesti, kappaleen muusta sisällöstä erillinen. Sitä ei perustella tai selitetä. Miten se 

tulisi ymmärtää?  

Tekstin miltei viimeisenä lauseena lainaus toimii muun tekstin kommentaarina. Säkeissä kirjoittaja 

vaikuttaa haluavan ilmaista lukijalle elämäänsä ohjaavan keskeisen ajatuksen (ks. myös Latvala 

2005, 46). Hän tarjoaa lukijalle avainta, jonka avulla tämän tulisi tulkita edellä kerrottua 

elämäntarinaa ja sukuhistoriaa. Samalla sitaatti tuo virret osaksi tekstiä paitsi uskonnollisen 

ilmaisun varantona, myös uskonnollisena toimintana. Siinä kirjoittaja ei vain kerro omasta 

uskostaan vaan myös toteuttaa, elää sitä. Lainaus on siis performanssi: Jumalan ylistämistä, 

evankeliumin julistamista, todistusta uskosta ja toivosta.  

 

Muistettu uskonto elettynä uskontona teemakirjoitusaineistossa 
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Tässä luvussa olen käsitellyt hengellisiin lauluihin liittyviä kuvauksia siirtokarjalaistaustaisten 

suomalaisten kirjoituksissa. Tarkastelua on ohjannut eletyn uskonnon tutkimuksen mukainen 

kiinnostus uskontoon todellisten ihmisten jokapäiväisessä elämässä toteutuvana ilmiönä. 

Lähtökohdakseni olen nostanut Robert Orsin huomion siitä, kuinka uskontoa eletään aina erilaisten 

konkreettisten käytänteiden välityksellä. Käsillä olevat kulttuuriset resurssit muokkaavat yksilöiden 

uskonnollisuutta. Ne tukevat tiettyjä toimijuuksia, harjaannuttavat tiettyjä ruumiillisen kokemisen 

repertuaareja ja tarjoavat tiettyjä tulkinnallisia kehyksiä. Samalla ne avaavat ihmisille rajallisesti 

mahdollisuuksia uskonnolliseen toimintaan, kokemukseen ja ilmaisuun. Luvussa olen lähestynyt 

hengellisiä lauluja tällaisena kulttuurisena resurssina. Erityisesti olen ollut kiinnostunut laulujen 

ominaisuuksista muistin välittäjinä. 

Orsin (2010, xxxi) mukaan eletyn uskonnon tutkimuksen kohteena on ”uskonnollinen toiminta ja 

ajattelu jatkuvassa ja dynaamisessa suhteessa jokapäiväisen elämän realiteetteihin ja rakenteisiin”. 

Tässä luvussa olen korostanut muistia inhimillisen elämismaailman keskeisenä rakenteena.8 

Menneisyys ohjaa kokemuksellista todellisuuttamme, suhdettamme maailmaan ja sitä kautta elettyä 

kokemustamme uskonnosta. Aikaisemmassa tutkimuksessani (Kupari 2016) olen tarkastellut sitä, 

kuinka menneisyys tulee osaksi nykyhetken uskontoa ruumiiseen kerrostuneen muistin välityksellä, 

jota Pierre Bourdieu (1977) on kutsunut habitukseksi. Habitus on ruumiin sanoittamatonta tietoa ja 

taitoa, joka kertyy sosialisaatiossa sekä ihmisen jatkuvassa vuorovaikutuksessa sosiaalisen 

maailman kanssa. Se on myös uskonnollisen maailmankatsomuksemme ja elämäntyylimme perusta. 

Tässä luvussa analyysini on Bourdieun mukaan tulkittuna kohdistunut habituksen sijasta 

uskonnolliseen pääomaan (Bourdieu 1991, 8–9). Samalla olen käsitellyt kysymystä menneisyyden 

ja nykyhetken suhteesta hieman erilaisesta perspektiivistä käsin. Olen tarkastellut hengellisiä lauluja 

käytänteinä, joiden avulla menneisyystulkintoja rakennetaan, kannatellaan ja tuodaan osaksi 

nykyhetkeä. Muistin välityksellä olemme samanaikaisesti läsnä monella eri aikatasolla ja 

kiinnitymme samanaikaisesti moniin eri yhteisöihin. Näiden yhteisöjen ja ajallisuuden kokemusten 

paikantaminen on yksi mahdollinen tapa lähestyä sitä, kuinka omaelämäkerrallinen, kulttuurinen ja 

uskonnollinen kietoutuvat eletyssä uskonnossa toisiinsa.  

Luvun aineistona olen käyttänyt muistelukerrontaa sisältäviä teemakirjoituksia. Muistelukerronta 

tapahtuu aina nykyhetkessä. Siksi se avaa ikkunan menneisyyden kerrostumien läsnäoloon eletyssä 

todellisuudessa. Teemakirjoitusaineistossa muistelu tapahtuu kirjoituskutsun ohjaamana. Oma 

                                                 
8 Orsi perustaa tulkintansa eletystä uskonnosta fenomenologiselle käsitteistölle (Orsi 2010, lii–liiin4, liv–lvn10; 1997, 

20n11). Fenomenologiassa tarkastelun kohteena on inhimillinen elämismaailma: ”se kokemuksellinen todellisuus, jossa 
jatkuvasti elämme” (Pulkkinen 2010, 28–29). 
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kirjoituskutsuni johdatteli kertomaan suvun ja perheen – sekä erityisesti perheen naisten – 

uskonnosta ennen ja jälkeen viime sotien. Kutsu tarjosi vastaajalle etäännytettyä asemaa ”aiempien 

ikäpolvien” uskonnon kuvaajana ja houkutteli reflektoimaan omaa suhdettaan menneeseen. 

Kutsussa ei mainittu hengellisiä lauluja. Nämä painotukset ovat luonnollisesti vaikuttaneet aineiston 

sisältöön. Kirjoittajat pohtivat aineistossa uskonnollisuuttaan suhteessa edellisten sukupolvien 

esimerkkiin. Myös laulumuistoissa lapsuuden perhe ja suku korostuvat muiden yhteisöjen 

kustannuksella. Kirjoittajien omaehtoisesti tuottamat laulumuistot ilmentävät kuitenkin hengellisten 

laulujen merkityksestä myös kerrontahetkellä, ei yksinomaan lapsuudessa.  

Muistelukäytänteiden ominaisuudet vaikuttavat olennaisesti siihen, minkälaisia merkityksiä ne 

kannattelevat, mitä niiden kautta voidaan muistaa. Analyysissä olen tuonut esille, kuinka 

hengellisten laulujen merkitys aineistoni tekstien kirjoittajille rakentuu monien kokemuksellisten 

kerrostumien risteyskohdassa (ks. myös Linna 2014, 108). Laulumuistoissa heijastuvat niin 

muistelijan suhde uskonnolliseen yhteisöön kuin tämän asettuminen osaksi muitakin yhteisöjä. 

Hengellisten laulujen musiikilliset ulottuvuudet edesauttavat niiden toimimista erilaisten vaikeasti 

sanoitettavien tunteiden ja tunnelmien välittäjinä. Nämä liittyvät esimerkiksi lapsuudenkodin 

arkiseen ”kodintuntuun” (Jokinen 2005, 27), kriisikokemuksiin sekä yhteisöllisyyden ja 

yhteenkuuluvuuden tunteisiin. Hengellisten laulujen sanoitusten kautta kirjoittajat puolestaan 

kuvaavat lapsuudenkodin arvoja ja asenteita. Sanoitusten nähdään kertovan vanhempien ja 

isovanhempien henkilökohtaisesta vakaumuksesta. 

Tekstien kirjoittajat hyödyntävät laulusitaatteja tulkinnallisena resurssina paitsi läheistensä 

uskonnollisuutta myös omaa elämäänsä kuvatessaan. Lainaukset auttavat heitä sanoittamaan ja 

merkityksellistämään omia kokemuksiaan ympäröivästä maailmasta. Tämä on esimerkki siitä, 

kuinka ihmiset tukeutuvat uskontoa eläessään kulttuuriseen ilmaisuvarantoon. Voimakkaimmin 

hengellisten laulujen eletty ulottuvuus tulee kuitenkin esille aineiston sisältämissä performatiivisissa 

tekstikatkelmissa. Vaikka kirjoituskutsun painotus on historiallinen, teksteissä uskontoa ei lähestytä 

yksinomaan muistelun kohteena. Uskontoa ei ainoastaan kuvailla tai pohdita; sitä myös eletään 

todeksi. Analyysissäni ehdotankin, että joillekin vastaajille kirjoitusprosessi itsessään on 

määrittynyt luonteeltaan hengelliseksi toiminnaksi. Nämä kirjoittajat tuntuvat käyttävän tekstiään 

tilaisuutena julistaa evankeliumia, todistaa omasta uskostaan ja rukoilla Jumalaa – esimerkiksi 

hengellisiä lauluja siteeraamalla. 

Siirtokarjalaisuus ja naisten arkinen uskonto –perinnekeruun aineisto on pieni ja keruuaineistoille 

tyypilliseen tapaan hajanainen. Se ei anna kokonaiskuvaa siirtokarjalaisnaisten uskonnosta, saati 

mistään tätä yleisemmästä ilmiökentästä. Sen sijaan se tarjoaa yhden kiehtovan näkökulman 
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hengellisten laulujen merkitykseen 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla syntyneille suomalaisille. 

Aineistoni perusteella hengellisillä lauluilla on ollut keskeinen rooli siirtokarjalaisten suomalaisten 

uskonnollisuudessa. Samoja lauluja on laulettu ja kuultu jumalanpalveluksissa, paikallisyhteisöjen 

ja sukujen kokoontumisissa sekä omassa arjessa. Laulut yhdistävät menneen nykyiseen, 

uskonnollisen omaelämäkerralliseen, tuonpuoleisen tämänpuoleiseen, uskon toimintaan sekä 

henkisen ruumiilliseen ja aistimellisen. Tämä lienee keskeinen syy siihen, että ”tutut lapsuuden 

virret” ovat monille suomalaisille aikuisiälläkin tärkeitä ja rakkaita. 

 

Lähteet 

 

Siirtokarjalaisuus ja naisten arkinen uskonto -perinnekeruun vastaukset. Arkistoitu Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistoon tunnuksella: SKS KRA Karjalaisuus. 2006–2007.  

 

Kirjallisuus 

 

Apo, Satu. 1995. Naisen väki. Tutkimuksia suomalaisten kansanomaisesta kulttuurista ja 

ajattelusta. Helsinki: Hanki ja jää. 

Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a Theory of Practice. Kääntänyt Richard Nice. Cambridge: 

Cambridge University Press. Ranskankielinen alkuteos 1972. 

Bourdieu, Pierre. 1991. Genesis and Structure of the Religious Field. Comparative Social Research 

13, 1–44.  

Brockmeier, Jens. 2002. Introduction. Searching for Cultural Memory. Culture & Psychology 8: 1, 

5–14. 

Cattell, Maria G. & Climo, Jacob J. 2002. Introduction. Meaning in Social Memory and History. 

Anthropological Perspectives. Julkaisussa Climo, Jacob J. & Cattell, Maria G. (toim.) Social 

Memory and History. Anthropological Perspectives. Walnut Creek: AltaMira Press, 1–36. 

Davie, Grace. 2000. Religion in Modern Europe. A Memory Mutates. Oxford: Oxford University 

Press. 



19 

 

Fingerroos, Outi & Haanpää, Riina. 2006. Muistitietotutkimuksen ydinkysymyksiä. Julkaisussa: 

Fingerroos, Outi, Haanpää, Riina, Heimo, Anne & Peltonen, Ulla-Maija (toim.) Muistitietotutkimus. 

Metodologisia kysymyksiä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 25–48. 

Halbwachs, Maurice. 1992. On Collective Memory. Kääntänyt Lewis A. Coser. Chicago: The 

University of Chicago Press. Kirjan sisältämien ranskankielisten teosten alkuperäiset julkaisuvuodet 

1952 [1925] ja 1941. 

Hervieu-Léger, Danièle. 2000. Religion as a Chain of Memory. Kääntänyt Simon Lee. New 

Brunswick: Rutgers University Press. Ranskankielinen alkuteos 1993. 

Hirvonen, Riitta. 2009. Ystävä sä lapsien. Lasten virret ja hengelliset laulut suomenkielisissä 

kokoelmissa 1824–1938 ja niiden vaikutus vuoden 1938 virsikirjaan. Väitöskirja. Helsingin 

yliopisto, teologinen tiedekunta. 

Innanen, Tapani & Salminen, Veli-Matti. 2014. Virsi ja laulu 2000-luvun Suomessa – 

tutkimustulosten tarkastelua ja pohdintaa. Julkaisussa: Innanen, Tapani & Salminen, Veli-Matti 

(toim.) Virsi ja laulu Suomessa. Tekstit, kokemus ja kasvatus. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 

421–433. 

Jokinen, Eeva. 2005. Aikuisten arki. Helsinki: Gaudeamus. 

Kopperi, Kari, Ekstrand, Sixten, Rehumäki, Pekka, Tuukkanen, Teija, Tähkänen, Mikko, 

Holmgård, Rainer, Torri-Tuominen, Mari, Nyman, Pekka, Böckerman, Anna Maria & Koivuranta, 

Samuli. 2016. Esipuhe virsikirjan lisävihkoon. [verkkoaineisto]. [viitattu 27.1.2020]. Suomen 

evankelisluterilainen kirkko. Saatavissa: https://virsikirja.fi/lisatietoa/esipuhe-virsikirjan-

lisavihkoon-2015/. 

Kupari, Helena. 2011. “Remembering God” through Religious Habits. The Daily Religious 

Practices of Evacuee Karelian Orthodox Women. Temenos. Nordic Journal of Comparative 

Religion 47: 2, 197–222. 

Kupari, Helena. 2016. Lifelong Religion as Habitus. Religious Practice among Displaced Karelian 

Orthodox Women in Finland. Leiden: Brill. 

Latvala, Pauliina. 2005. Katse menneisyyteen. Folkloristinen tutkimus suvun muistitiedosta. 

Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Lemmetyinen, Ruut. 2010. Musta Saara -laulu lähetysaatteen symbolina. Pro gradu -tutkielma, 

Tampereen yliopisto, Musiikintutkimuksen laitos. 



20 

 

Linna, Riitta. 2014. Virret subjektiivisena kokemuksena. Julkaisussa: Innanen, Tapani & Salminen, 

Veli-Matti (toim.) Virsi ja laulu Suomessa. Tekstit, kokemus ja kasvatus. Tampere: Kirkon 

tutkimuskeskus, 195–217. 

McGuire, Meredith B. 2008. Lived Religion. Faith and Practice in Everyday Life. Oxford: Oxford 

University Press. 

McNally, Michael. 1997. The Uses of Ojibwa Hymn-singing at White Earth. Toward a History of 

Practice. Julkaisussa: Hall, David D. (toim.) Lived Religion in America. Toward a History of 

Practice. Princeton: Princeton University Press, 133–159. 

Muraja, Tuuli. 2014. Virsisävelmät jumalanpalveluskäytössä. Julkaisussa: Innanen, Tapani & 

Salminen, Veli-Matti (toim.) Virsi ja laulu Suomessa. Tekstit, kokemus ja kasvatus. Tampere: 

Kirkon tutkimuskeskus, 87–105. 

Neiger, Motti, Meyers, Oren & Zandberg, Eyal. 2011. Tuned to the Nation’s Mood. Popular Music 

as a Mnemonic Cultural Object. Media, Culture & Society 33: 7, 971–987. 

Olick, Jeffrey K. & Robbins, Joyce. 1998. Social Memory Studies. From “Collective Memory” to 

the Historical Sociology of Mnemonic Practices. Annual Review of Sociology 24, 105–140. 

Orsi, Robert A. 1997. Everyday Miracles. The Study of Lived Religion. Julkaisussa: Hall, David D. 

(toim.) Lived Religion in America. Toward a History of Practice. Princeton: Princeton University 

Press, 4–21. 

Orsi, Robert A. 2010. The Madonna of 115th Street. Faith and Community in Italian Harlem, 1880–

1950. 3. p. New Haven: Yale University Press. 

Pajamo, Reijo, Kolehmainen, Taru, Suokunnas, Seppo, Vapaavuori, Hannu, Vatanen, Osmo & 

Kainulainen, Jarmo. 1987. Vuoden 1986 virsikirjan esipuhe. [verkkoaineisto]. [viitattu 27.1.2020]. 

Suomen evankelisluterilainen kirkko. Saatavissa: https://virsikirja.fi/lisatietoa/vuoden-1986-

virsikirjan-esipuhe/. 

Palvelkaa Herraa iloiten. Jumalanpalveluksen opas. Hyväksytty kirkolliskokouksessa vuonna 

2009. [verkkoaineisto]. [viitattu 27.1.2020]. Helsinki: Kirkkohallitus. Saatavissa: 

https://kirkkokasikirja.fi/jp-opas.pdf. 

Pillemer, David B. 1998. Momentous Events, Vivid Memories. Cambridge, MA: Harvard University 

Press. 



21 

 

Pulkkinen, Simo. 2010. Husserlin fenomenologinen menetelmä. Julkaisussa: Miettinen, Timo, 

Pulkkinen, Simo & Taipale, Joona (toim.) Fenomenologian ydinkysymyksiä. Helsinki: Gaudeamus, 

25–44.  

Pöysä, Jyrki. 2006. Kilpakirjoitukset muistitietotutkimuksessa. Julkaisussa: Fingerroos, Outi, 

Haanpää, Riina, Heimo, Anne & Peltonen, Ulla-Maija (toim.) Muistitietotutkimus. Metodologisia 

kysymyksiä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 221–244. 

Sakaranaho, Tuula. 2011. Religion and the Study of Social Memory. Temenos. Nordic Journal of 

Comparative Religion 47: 2, 135–158. 

Salminen, Veli-Matti. 2016. Kirkko ja suomalainen musiikki- ja kulttuurielämä. Julkaisussa: 

Ketola, Kimmo, Hytönen, Maarit, Salminen, Veli-Matti, Sohlberg, Jussi & Sorsa, Leena Osallistuva 

luterilaisuus. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2012–2015. Tutkimus kirkosta ja 

suomalaisista. [verkkoaineisto]. [viitattu 27.1.2020]. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 88–109. 

Saatavissa: https://evl.fi/documents/1327140/45386794/Ktk+-+Osallistuva+luterilaisuus/b3865512-

dc7a-e179-6d0d-432449d7931c. 

Teittinen, Paavo. 2017. Amiraali Juhani Kaskeala seisoi ystävänsä Mauno Koiviston rinnalla 

vuosia. Helsingin Sanomat 13.5.2017. [verkkoaineisto]. [viitattu 27.1.2020]. Saatavissa: 

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005209734.html. 

Tepora, Tuomas. 2018. Kiihkeä historia – tunteet historiantutkimuksessa. Julkaisussa: Hannikainen, 

Matti O., Danielsbacka, Mirkka & Tepora, Tuomas (toim.) Menneisyyden rakentajat. Teoriat 

historiantutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus, 77–93. 

 

 


